
KARTA TECHNICZNA – TREK BRUN S3 SRC High

OCHRONA DLA TEGO MODELU: Dostępne rozmiary: od 35 do 49

Charakterystyka cholewki:
Rodzaj skóry wierzchniej: Naturalna skóra licowa typu „pull-up” zabezpieczona 
specjalnymi woskami, zwiększająca przez to jej trwałość i odporność na zużycie.
Język: Miechowy z czarnego nylonu balistycznego.
Podszewka: Membrana Sympatex®: 100% wodoodporna, oddychająca i antybakteryjna.
Zapięcie: Niemetaliczne.
Sznurówki: Poliamidowe, odporne na ścieranie.
Oznakowanie na języku: rozmiar buta, nazwa producenta, data produkcji, norma, 
kategoria ochrony, znak CE.

Ochrona 100%  KOMPOZYT:
Podnosek: Niemetaliczny, kompozytowy (200J)
Wkładka antyprzebiciowa: niemetaliczna, materiał kompozytowy (1100 N)

Charakterystyka podeszwy:

Nazwa: TRIAL
Materiał: Poliuretan / Nitryl – VIBRAM®, antystatyczna (A), 
Profil Parabolic, HI, HRO, CI, SRC
Kolor części wewnętrznej: ciemno szary
Kolor części zewnętrznej: czarny
Współczynnik przyczepności SRA (płaskie): 0,32
Współczynnik przyczepności SRA (pięty): 0,35
Współczynnik przyczepności SRB (płaskie): 0,20
Współczynnik przyczepności SRB (pięty): 0,17

Postawowe i dodatkowe własności obuwia wg EN ISO 20345: Korzyści użytkowania:

Obuwie przeznaczone do użytkowania na wszystkich rodzajach podłoża, w 100%  bez 
elementów metalowych, idelanie przylegające do nóg, dostosowane do morfologii 
stopy damskiej oraz męskiej, szczególnie przystosowane do inżynierii lądowej i 
wodnej, utrzymania dróg, sieci, zieleni oraz na świeżym powietrzu.

Skóra o grubości 2,0 mm: dla lepszej odporności mechanicznej (ścieranie, rozdarcie, 
perforacja) i trwałości. 

Język wykonany z nylonu balistycznego: materiał tekstylny o bardzo dobrej odporności 
na ścieranie.
Niemetaliczny podnosek HDFC (High Durability Fiber Composite) i wkładka 
antyprzebiciowa:
niewyczuwalne podczas noszenia (lżejsze od stalowych), ergonomiczne, obojętne 
chemicznie, elastyczne, niemagnetyczne, niewrażliwe na wahania  temperatury, nie 
transferują ciepła i zimna; wkładka antyprzebiciowa  chroni w 100% powierzchnię 
stopy.
Podszewka: Membrana Sympatex®: 100% wodoodporna, oddychająca i antybakteryjna
Podeszwa VIBRAM®:
- Ekskluzywna, techniczna podeszwa, opracowana  dzięki współpracy firmy Lemaitre  i 
VIBRAM®
- Idealna  podeszwa do użytkowania  na zewnątrz, o doskonałej przyczepności, HI, HRO.
- Unikalna  konstrukcja, dla trudnych warunków klimatycznych (ciepło i zimno).
- Doskonała odporność na poślizg.
- Antystatyczna podeszwa.
- Wysoki profil pięty (15 mm wysokości) dla  poprawy bezpieczeństwa na drabinach.

Damskie rozmiary: Męskie rozmiary:
35 – 39 40 – 49

Waga: 1290 gr Waga: 1590 gr
Certyfikat Nr: Certyfikat Nr: 
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